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Decreto nº 020/2021 - CC 

 

“Alte ra o  De c re to  nº 019, d e  03 

d e  ab ril d e  2021, que dis p õ e  

s o b re  m e d id as  te m p o rárias  

p re v e n tiv as  e  re s tritiv as  n o  

âm b ito  d o  m u n ic íp io  d e  Co e lh o  

Ne to  p ara e n fre n tam e n to  d a 

e m e rg ê n c ia d e  s aú d e  p ú b lic a d e  

im p o rtân c ia in te rn ac io n al 

d e c o rre n te  d a in fe c ç ão  h u m an a 

p e lo  CORONAVÍRUS 

(COVID-19) , n o s  te rm o s  q u e  

e s p e c if ic a e  d á o u tras  

p ro v id ê n c ias ." 

 

O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal, Constituição Estadual e art. 92, 

inciso XXV da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 

saúde pública de importância internacional declarado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em decorrência da 

infecção humana pelo Coronavírus (COVID19); 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 de 

06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID19); 

 

CONSIDERANDO o artigo 23, inciso II, da 

Constituição Federal, que determina a competência 

concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar 

da saúde, bem como o artigo 30, inciso I, da Constituição, 

que dispõe que é de competência dos Municípios legislar 

sobre assuntos de interesse local; 

 

CONSIDERANDO os Decretos emitidos pelo Estado 

do Maranhão declarando estado de calamidade pública em 

todo o território, estabelecendo medidas de  

 

combate e enfrentamento à pandemia da COVID-19 e 

atribuindo às autoridades sanitárias municipais a 

competência para estabelecer medidas específicas que 

suspendam ou restrinjam as atividades a fim de conter a 

contaminação e a propagação do coronavírus em seus 

territórios; 

 

CONSIDERANDO que a última declaração de 

estado de calamidade pública no Estado do Maranhão se 

deu por meio do Decreto n° 35.597, de 17 de março de 

2021, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 

prorrogáveis mediante novos Decretos; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 004 de 

18 de janeiro de 2021, que reitera o ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA no Município de Coelho 

Neto/MA; 

 

CONSIDERANDO que de acordo com as 

recomendações da OMS (Organização Mundial de 

Saúde), a melhor e mais efetiva forma de conter a 

disseminação do vírus é reduzir, ao máximo, a 

aglomeração de pessoas; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 36.672, de 

09 de abril de 2021 que altera o Decreto n° 36.531, de 03 

de março de 2021, que suspende a autorização para 

realização de reuniões e eventos em geral, para aulas 

presenciais em instituições de ensino, dispõe sobre o 

funcionamento de atividades comerciais na Ilha de São 

Luís, sobre o funcionamento do Poder Executivo 

Estadual, e dá outras providências.  

 

CONSIDERANDO a situação epidemiológica local, 

com o crescente número de pessoas contaminadas, a falta 

de vagas de leitos de UTI nos hospitais regionais e as 

reuniões realizadas nessa data com comitê de 

acompanhamento da crise e lideranças comunidade local; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º  - Ficam prorrogadas, até 25 de abril de 2021, as 

medidas sanitárias previstas no Decreto nº 015, de 03 de 

março de 2021, passando o art. 1º, Art. 5º e Art. 6º da 

referida norma, a vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 1º  - Fica determinado, em caráter extraordinário, no período 

compreendido entre 04 d e  m arç o  a 25 d e  ab ril d e  2021 do 

corrente ano, To q u e  d e  Re c o lh e r durante o horário 

compreendido entre as 22:00 horas e as 05:00 horas do dia seguinte, 

todos os dias da semana. 

 

(...) 

 

Art. 5º  - Ficam suspensas as aulas presenciais nas unidades da 

rede pública e privada de ensino municipal, ficando permitido o 

ensino de forma remota, incluindo educação infantil, ensino 

fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos (EJA), 

ensino técnico, ensino superior, até  o  d ia 25 d e  ab ril d e  2021. 

 

Art. 6º  - Fica suspenso o atendimento ao público nas repartições 

públicas municipais até  o  d ia 25 d e  ab ril d e  2021, 

ressalvando-se os casos de urgência como TFD, Cartão SUS, Bolsa 

família, dentre outros e os necessários para o funcionamento do 

Poder público, excetuando-se os Hospitais, Clínicas, Postos de 

saúde, Laboratórios, Farmácias e similares. 

 

(...) 

 

Art. 2° - O Poder Executivo fará publicar no Diário 

Oficial do Município, no prazo de até dois dias úteis, após 

a publicação deste Decreto, o texto consolidado do 

Decreto nº 015, de 03 de março de 2021. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

Casa Civil, Coelho Neto/MA, 15 de abril de 2021. 

 
 

Decreto nº 021/2021 - CC 

 

“Alte ra o  De c re to  nº 020, d e  15 

d e  ab ril d e  2021, q u e  dis p õ e  

s o b re  m e d id as  te m p o rárias  

p re v e n tiv as  e  re s tritiv as n o  

âm b ito  d o  m u n ic íp io  d e  Co e lh o  

Ne to  p ara e n f re n tam e n to  d a 

e m e rg ê n c ia  d e  s aú d e  p ú b lic a  d e  

im p o rtân c ia  in te rn ac io n al 

d e c o rre n te  d a in f e c ç ão  h u m an a 

p e lo  CO RO NAVÍRUS 

(CO VID-19), n o s  te rm o s  q u e  

e s p e c if ic a  e  d á o u tras  

p ro v id ê n c ias ." 

 

O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal, Constituição Estadual e art. 92, 

inciso XXV da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 

saúde pública de importância internacional declarado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em decorrência da 

infecção humana pelo Coronavírus (COVID19); 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 de 

06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID19); 

 

CONSIDERANDO o artigo 23, inciso II, da 

Constituição Federal, que determina a competência 

concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar 

da saúde, bem como o artigo 30, inciso I, da Constituição, 

que dispõe que é de competência dos Municípios legislar 

sobre assuntos de interesse local; 

 

CONSIDERANDO os Decretos emitidos pelo 

Estado do Maranhão declarando estado de calamidade 

pública em todo o território, estabelecendo medidas de 

combate e enfrentamento à pandemia da COVID-19 e 

atribuindo às autoridades sanitárias municipais a 

competência para estabelecer medidas específicas que 

suspendam ou restrinjam as atividades a fim de conter a 

contaminação e a propagação do coronavírus em seus 

territórios; 

 

CONSIDERANDO que a última declaração de 

estado de calamidade pública no Estado do Maranhão se 

deu por meio do Decreto n° 35.597, de 17 de março de 

2021, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 

prorrogáveis mediante novos Decretos; 
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 004 de 

18 de janeiro de 2021, que reitera o ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA no Município de Coelho 

Neto/MA; 

 

CONSIDERANDO que de acordo com as 

recomendações da OMS (Organização Mundial de 

Saúde), a melhor e mais efetiva forma de conter a 

disseminação do vírus é reduzir, ao máximo, a 

aglomeração de pessoas; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 36.682, de 

23 de abril de 2021 que altera o Decreto n° 36.531, de 03 

de março de 2021, que suspende a autorização para 

realização de reuniões e eventos em geral, para aulas 

presenciais em instituições de ensino, dispõe sobre o 

funcionamento de atividades comerciais na Ilha de São 

Luís, sobre o funcionamento do Poder Executivo 

Estadual, e dá outras providências.  

 

CONSIDERANDO a situação epidemiológica local, 

com o crescente número de pessoas contaminadas, a falta 

de vagas de leitos de UTI nos hospitais regionais e as 

reuniões realizadas nessa data com comitê de 

acompanhamento da crise e lideranças comunidade local; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º  - Ficam prorrogadas, até 03 de maio de 2021, 

as medidas sanitárias previstas no Decreto nº 015, de 03 

de março de 2021, passando o Art. 1º, Art. 2º, Art. 3º, Art. 

5º, Art. 6º e Art. 8º, da referida norma, a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Art. 1º  - Fica determinado, em caráter extraordinário, no período 

compreendido entre 04 d e  m arç o  a 03 d e  m aio  d e  2021 do 

corrente ano, To q u e  d e  Re c o lh e r durante o horário 

compreendido entre as 23:00 horas e as 05:00 horas do dia 

seguinte, todos os dias da semana. 

 

(...) 

 

Art. 2º  - Em caráter excepcional, fica determinado em todo o 

território municipal, o funcionamento do comércio em geral (essencial 

e não essencial), ressalvados as exceções elencadas, da seguinte forma: 

 

I – horário de funcionamento presencial das 06:00 h o ras  às  

22:00 h o ras , obedecendo o toque de recolher; 

 

(...) 

 

Art. 3º  - Ficam suspensas no período do artigo 1º as seguintes 

atividades:  

 

I - atividades esportivas de caráter recreativo, inclusive os eventos 

e competições esportivas organizados pelo poder público ou pela 

iniciativa privada, ressalvadas as escolinhas de futebol para 

finalidade apenas de aula, sem plateia e respeitando as medidas 

sanitárias vigentes. 

 

(...) 

 

§ 3º  - Em Bares, Pubs, Lojas de conveniência e afins, não poderá 

haver consumo de bebidas alcóolicas, nem a permanência no local, 

somente será permitido a venda para consumo em domicílio, devendo 

ser observado as medidas sanitárias de utilização de máscaras e uso 

do álcool em gel. (REVOGADO) 

 

Art. 5º  - Ficam suspensas as aulas presenciais nas unidades da 

rede pública de ensino municipal, ficando permitido o ensino de 

forma remota, incluindo educação infantil, ensino fundamental, nível 

médio, educação de jovens e adultos (EJA), ensino técnico, ensino 

superior, até  o  d ia 03 d e  m aio  d e  2021. 

 

Art. 6º  - Fica suspenso o atendimento ao público nas repartições 

públicas municipais até  o  d ia 25 d e  ab ril d e  2021, 

ressalvando-se os casos de urgência como TFD, Cartão SUS, Bolsa 

família, dentre outros e os necessários para o funcionamento do 

Poder público, excetuando-se os Hospitais, Clínicas, Postos de 

saúde, Laboratórios, Farmácias e similares. (REVOGADO) 

 

(...) 

 

Art. 8º  - Os templos religiosos, as academias e estabelecimentos 

afins poderão funcionar de forma presencial com nível de ocupação 

máxima  a 50% (cinquenta por cento) da respectiva capacidade 

total e atendendo rigorosamente às determinações das autoridades 

sanitárias e de saúde relativas ao COVID-19, como a 

obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de álcool gel, 

medidores de temperatura na entrada do estabelecimento e todas as 

demais medidas de segurança preconizadas pelos protocolos vigentes. 

 

Art. 2° - O Decreto nº 015, de 03 de março de 2021, 

passa a vigorar acrescido do Art. 3º-D, Art. 5º-A, Art. 6º-

A, o qual terá a seguinte redação: 

 

Art. 3º-D - De 26 de abril a 03 de maio de 2021, nos bares, 

lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação e similares 

localizados no território municipal, poderão funcionar de forma 

presencial, observando-se a lotação que não poderá ultrapassar 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade física do ambiente e cumprindo 

todas as medidas sanitárias vigentes. 

 

Art. 5º-A - Fica autorizado o retorno das aulas presenciais nas 

escolas da rede privada de ensino municipal, incluindo educação  
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infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e 

adultos (EJA), ensino técnico, ensino superior, 

 

Parág rafo  ú n ic o . A retomada a que se refere o caput deve se 

dar por meio do sistema híbrido, observando-se, naquilo que não 

conflitar com este Decreto, e respectivo protocolo sanitário. 

 

Art. 6º -A - De  26 d e  ab ril a 03 d e  m aio  d e  2021, o 

funcionamento de todos os órgãos e entidades vinculados ao Poder 

Executivo Municipal dar-se-á de acordo com as seguintes regras:  

 

I - a lotação de cada setor não poderá ultrapassar 50% (cinquenta 

por cento) de sua capacidade física;  

 

II - para cumprimento do disposto no inciso I deste artigo, o 

dirigente do órgão deve adotar sistema híbrido, revezando servidores 

em trabalho remoto, mantendo o funcionamento presencial 

exclusivamente nas atividades estritamente necessárias;  

 

Art. 3º - O Poder Executivo fará publicar no Diário 

Oficial do Município, no prazo de até dois dias úteis, após 

a publicação deste Decreto, o texto consolidado do 

Decreto nº 015, de 03 de março de 2021. 

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

Casa Civil, Coelho Neto/MA, 25 de abril de 2021. 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2021 

Extrato do Contrato Nº 065/2021 do Pregão Eletrônico 

Nº 012/2021. Contratante: SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAENTO E FINANÇAS, CNPJ: 

05.281.738/0001-98, Representante da Contratante: Sr. 

Sérgio Ricardo Viana Bastos, CPF nº 470.606.543-72. 

Contratada: JOSÉ PEQUENO SOUSA – ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 23.019.990/0001-05. Representante 

da Contratada: Sr. JOSE PEQUENO SOUSA, CPF nº 

804.356.453-15. Fundamento Legal: Lei Federal nº 

8.666/1993 e Lei 10.520/2002 e suas alterações 

posteriores. OBJETO: Contratação de empresa para 

Aquisição Material de Construção, Elétrico e 

Hidráulico para atender as necessidades das Secretarias 

Municipais do Município de Coelho Neto - MA. Data 

da Assinatura: 27 de abril de 2021. Prazo de vigência: 

31 de dezembro de 2021. Elemento de Despesa: 

3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R$ 

932.502,01 (novecentos e trinta e dois mil, quinhentos 

e dois reais e um centavo). Coelho Neto - MA. 

PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2021 

Extrato do Contrato Nº 066/2021 do Pregão 

Eletrônico Nº 012/2021. Contratante: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CNPJ: 13.734.158/0001-37, Representante da 

Contratante: Sra. Maria do Rosário de Fátima 

Nunes Leal, CPF nº 099.255.893-04. Contratada: 

JOSÉ PEQUENO SOUSA – ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 23.019.990/0001-05. 

Representante da Contratada: Sr. JOSE 

PEQUENO SOUSA, CPF nº 804.356.453-15. 

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e 

Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores. 

OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição 

Material de Construção, Elétrico e Hidráulico para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Educação do Município de Coelho Neto - MA. 

Data da Assinatura: 27 de abril de 2021. Prazo de 

vigência: 31 de dezembro de 2021. Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. 

Valor total de R$ 268.865,60 (Duzentos e Sessenta 

e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e 

Sessenta Centavos). Coelho Neto - MA. 

PUBLIQUE-SE. 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 067/2021 

 

Extrato do Contrato Nº 067/2021 do Pregão Eletrônico 

Nº 012/2021. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, CNPJ: 10.747.944/0001-80, Representante da 

Contratante: Sra. Josely Maria Silva Almeida, CPF nº 

498.084.193-72. Contratada: JOSÉ PEQUENO 

SOUSA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

23.019.990/0001-05. Representante da Contratada: Sr. 

JOSE PEQUENO SOUSA, CPF nº 804.356.453-15. 

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei 

10.520/2002 e suas alterações posteriores. OBJETO: 

Contratação de empresa para Aquisição Material de 

Construção, Elétrico e Hidráulico para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 

27 de abril de 2021. Prazo de vigência: 31 de dezembro 

de 2021. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material 

de Consumo. Valor total de R$ 299.495,77 (Duzentos 

e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco 

Reais e Setenta e Sete Centavos). Coelho Neto - MA. 

PUBLIQUE-SE. 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 068/2021 

 

Extrato do Contrato Nº 068/2021 do Pregão 

Eletrônico Nº 012/2021. Contratante: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

CNPJ: 15.427.940/0001-39, Representante da 

Contratante: Sra. Sônia Maria Silva Carvalho 

Santos, CPF nº 007.323.913-50. Contratada: JOSÉ 

PEQUENO SOUSA – ME, inscrita no CNPJ sob 

o nº 23.019.990/0001-05. Representante da 

Contratada: Sr. JOSE PEQUENO SOUSA, CPF 

nº 804.356.453-15. Fundamento Legal: Lei 

Federal nº 8.666/1993 e Lei 10.520/2002 e suas 

alterações posteriores. OBJETO: Contratação de 

empresa para Aquisição Material de Construção, 

Elétrico e Hidráulico para atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Cidadania do Município de Coelho Neto - MA. 

Data da Assinatura: 27 de abril de 2021. Prazo de 

vigência: 31 de dezembro de 2021. Elemento de 

Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. 

Valor total de R$ 125.142,07 (Cento e Vinte e 

Cinco Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais e Sete 

Centavos). Coelho Neto - MA. PUBLIQUE-SE. 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 061/2021 

 

Extrato do Contrato Nº 061/2021 do Pregão Eletrônico 

Nº 012/2021. Contratante: SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS, Estado do 

Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

05.281.738/0001-98, Representante da Contratante: 

Sérgio Ricardo Viana Bastos, CPF sob o nº 

470.606.543-72. Contratada: S. T. BORBA, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 63.411.730/0001-03, Representante 

da Contratada: Sergio Tavares Borba, portador do CPF 

nº 376.302.293-72. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 

e 10520/02 e alterações. OBJETO: Contratação de 

empresa para Aquisição Material de Construção, 

Elétrico e Hidráulico para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 

e Finanças do Município de Coelho Neto - MA. Data 

da Assinatura: 27 de abril de 2021. Prazo de vigência: 

Até 31 de dezembro de 2021. Elemento de Despesa: 

3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R$ 

173.418,25 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e 

dezoito reais e vinte e cinco centavos). Coelho Neto 

(MA). PUBLIQUE-SE. 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 062/2021 

 

Extrato do Contrato Nº 062/2021 do Pregão Eletrônico 

Nº 012/2021. Contratante: SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Estado do Maranhão, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.734.158/0001-37, 

Representante da Contratante: Maria do Rosário de 

Fátima Nunes Leal, CPF sob o nº 099.255.893-04. 

Contratada: S. T. BORBA, inscrito no CNPJ/MF sob o 

nº 63.411.730/0001-03, Representante da Contratada: 

Sergio Tavares Borba, portador do CPF nº 

376.302.293-72. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 e 

10520/02 e alterações. OBJETO: Contratação de 

empresa para Aquisição Material de Construção, 

Elétrico e Hidráulico para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Coelho Neto - MA. Data da Assinatura: 27 de abril de 

2021. Prazo de vigência: Até 31 de dezembro de 2021. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de 

consumo. Valor total de R$ 49.326,10 (quarenta e nove 

mil, trezentos e vinte e seis reais e dez centavos). 

Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE. 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2021 

 

Extrato do Contrato Nº 063/2021 do Pregão Eletrônico 

Nº 012/2021. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da 

Contratante: Josely Maria Silva Almeida CPF Nº 

498.084.193-72. Contratada: S. T. BORBA, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 63.411.730/0001-03, Representante 

da Contratada: Sergio Tavares Borba, portador do CPF 

nº 376.302.293-72. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 

e 10520/02 e alterações. OBJETO: Contratação de 

empresa para Aquisição Material de Construção, 

Elétrico e Hidráulico para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coelho 

Neto - MA. Data da Assinatura: 27 de abril de 2021. 

Prazo de vigência: Até 31 de dezembro de 2021. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de 

consumo. Valor total de R$ 119.738,20 (cento e 

dezenove mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte 

centavos). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE. 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 064/2021 

 

Extrato do Contrato Nº 064/2021 do Pregão Eletrônico 

Nº 012/2021. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, Estado do Maranhão, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.427.940/0001-39, 

Representante da Contratante: Sônia Maria Silva 

Carvalho Santos, CPF Nº 007.323.913-50. Contratada: 

S. T. BORBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

63.411.730/0001-03, Representante da Contratada: 

Sergio Tavares Borba, portador do CPF nº 

376.302.293-72. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 e 

10520/02 e alterações. OBJETO: Contratação de 

empresa para Aquisição Material de Construção, 

Elétrico e Hidráulico para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

do Município de Coelho Neto - MA. Data da 

Assinatura: 27 de abril de 2021. Prazo de vigência: Até 

31 de dezembro de 2021. Elemento de Despesa: 

3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R$ 

57.564,20 (cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta 

e quatro reais e vinte centavos). Coelho Neto (MA). 

PUBLIQUE-SE. 

EXTRATO 

 

EXTRATO - CONTRATO Nº 01/2021 – PREGAO 

PRESENCIAL 002/2021 - CONTRATANTE: CÂMARA 

MUNICIPAL DE COELHO NETO, CNPJ: 

06.779.540/0001-00. CONTRATADA: R. OLIVEIRA 

JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

11.348.278/0001-70. Fundamento Legal: Lei n° 

10.520/02 e subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 e 

alterações. Objeto: Aquisição de Materiais de 

Expediente; Vigência: 31/12/2021 - DOTAÇÕES; 

01.01.01.01.031.0010.2001.0000. 3.3.90.30.00 – 

Material de Consumo; Valor Global - R$ 50.518,60 

(Cinquenta mil, quinhentos e dezoito Reais e 

sessenta centavos), pela Contratante: CÂMARA 

MUNICIPAL DE COELHO NETO, representada pelo Sr. 

Rafael Oliveira Cruz, CPF: 034.073.363-22 e pela 

Contratada representada pelo Senhor Rosy Oliveira 

Júnior, CPF nº 963.700.173-53. Coelho Neto (MA), 

27 de abril de 2021. PUBLIQUE-SE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 
 

HOMOLOGAÇÃO 
O Presidente da Câmara Municipal de Coelho 

Neto/MA, de acordo com o Pregoeiro Municipal e 
a Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de 
Coelho Neto/MA, em acordo com a Cooperação 
Técnica firmada, referente à apuração, 
classificação e relatório concernente ao 
PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2021, cujo objeto 
é Aquisição de Materiais de Expediente, para 
atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Coelho Neto/MA, tendo sido 
adjudicada a proposta da Empresa: R OLIVEIRA 
JUNIOR LTDA, CNPJ: 11.348.278/0001-70, 
com o valor total de R$ 50.518,60 (Cinquenta 
mil, quinhentos e dezoito Reais e sessenta 
centavos), vem, nos termos do inciso XXII do 
artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, e 
subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93, 
HOMOLOGAR a referida Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL adjudicada 
pelo Pregoeiro Municipal.   
 

Coelho Neto/MA, 26 de Abril de 2021. 
 

Rafael Oliveira Cruz 
Presidente da Câmara Municipal 

 

HOMOLOGAÇÃO



HINO DE COELHO NETO

LETRA: José Sampaio de Oliveira

MELODIA: por J. Carlos Gomes

Coelho Neto terra querida

Grande é a tua localização

À margem esquerda do Rio Parnaíba

Com beira leste do Maranhão

No teu seio de imenso progresso

A indústria brotou de repente

Coelho Neto, teu nome reete

A potência que tem nossa gente

Recebes, cidade querida

De nossa vida todo ideal

Por tua gente serás protegida

Com civismo, paz e moral!

És tão simples por tua modéstia

Tão grande são tuas tradições

E teu povo fraterno e honesto

Alegria tem em seus corações

Os teus lindos campos molhados

Florescem sobre esse Céu escuro

E a somente dos antepassados

Seja fruto do nosso futuro

Recebes, cidade querida

De nossa vida todo ideal

Por tua gente será protegida

com civismo, paz e moral.

Coelho Neto terra querida

Grande é a tua localização

À margem esquerda do Rio Parnaíba

Com beira leste do Maranhão

No teu seio de imenso progresso

A indústria brotou de repente

Coelho Neto, teu nome reete

A potência que tem nossa gente

Recebes, cidade querida

De nossa vida todo ideal

Por tua gente serás protegida

Com civismo, paz e moral!

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, Praça Getúlio Vargas, 
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